
De Gierzwaluw 

Wat vinden de buren? John van der Woude 

Overwinterende Klapekster bij het Naardermeer, 22jan 2021 

VWG Zuid-Kennemerland - Fitis jg. 57, 2021 nr. 1 
Grote Pieper overwintert in de regio 
Grote Pieper is een schaarse doortrekker met in Nederland zo'n 100 exemplaren per 
jaar. Maar tijdens de afgelopen winter verbleven er langdurig drie Grote Piepers 
in de regio, twee in de akkers langs de Noorderweg in Spaarndam, en één in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen (Groot Zwarteveld). Overwinteren is zeldzaam in 
Nederland, met ca. 5-10 vogels per jaar. 

Nieuwe oeverzwaluwwand Hoofddorp 
De kunstmatige oeverzwaluwwand van de Toolenburger Plas in Hoofddorp is vorig 
jaar door vandalen vernield. Dit was een grote schok en de daders zijn nooit gepakt. 
De gemeente Haarlemmermeer heeft op dezelfde plek nu een geheel nieuwe en nog 
grotere kunstwand geplaatst, met maar liefst 144 nestgaten. 

VWG Het Gooi en omstreken - De Korhaan jg. 55, 2021 nr. 1 
Klapeksters in het Gooi 
Overwinterende Klapeksters zijn in de afgelopen twee decennia op negen locaties 
aangetroffen in het werkgebied van deze VWG. In de laatste paar jaren was dat 
beperkt tot drie gebieden: de omgeving van het Naardermeer, de noordelijke 
heidevelden, en de polder Achteraf/Egelshoek. Bij het Naardermeer betreft het 
de Hilversumse Bovenmeent en de Nieuwe Keverdijkse Polder, dus de bekende 
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natuurontwikkelingsgebieden aan de rand van het Naardermeer. Hier worden de 
Klapeksters van het Gooi het vaakst aangetroffen. Deze natuurontwikkelingszone van 
het Naardermeer zal vanuit Amsterdam het dichtstbijzijnde gebied zijn waar je een 
redelijke kans maakt op deze interessante wintergast. 

Rijke broedvogelstand in de Horstermeer 
Het zuidelijke deel van de Horstermeer bij Nederhorst Den Berg is een weinig bekend 
vogelgebied, maar het is er prima vogelen. Daar ligt de stille want doodlopende 
Radioweg, waarvan het oost-west gedeelte (1,5 km lang) tussen allerlei opslag van 
half natte natuur loopt. De Horstermeer staat bekend om de 'overlast' door kwelwater, 
en in dit deel van de polder is zo'n tien jaar geleden de strijd tegen het kwelwater 
opgegeven. In 2020 is het gebied geïnventariseerd op broedvogels. Naast allerlei 
kleine moerasvogels zoals Bosrietzanger, Blauwborst, Snor en Sprinkhaanzanger 
kent het gebied in de bosschages ook een aardige populatie Nachtegaal en werden 
daar ook Goudvink, Spotvogel en Matkop als broedvogel genoteerd. Bovendien zijn 
onverwacht ook Roerdomp, Kwartelkoning en Baardman aangetroffen. Kortom een 
aantrekkelijk excursiegebied, niet ver van Amsterdam. Het gebied is alleen vanaf de 
stille Radioweg te bekijken, er zijn geen zijpaden. Maar gewoon rustig de Radioweg 
heen en weer lopen levert al veel op, is mijn ervaring. Het is een klein uur fietsen 
vanaf metrostation Gaasperplas, en 20 minuten met de auto. Parkeren kan het beste 
op 52.242264, 5.087266, de knik in de Radioweg. Als bonus kom je eerst nog langs 
de grote oeverzwaluwkolonie van het grondbedrijf Cito. 

Vogelwacht Utrecht - De Kruisbekjg. 64, 2021 nr. 1 
Grote Karekiet in de Loosdrechtse Plassen 
Jarenlang waren de oostelijke Vechtplassen het bolwerk van Grote Karekiet in 
Nederland, met 40 tot 60 broedgevallen. Vanaf 2013 ging het een stuk minder 
goed, maar met 10-15 broedgevallen, vooral rond de Loosdrechtse Plassen, nog 
altijd heel goed voor Nederlandse begrippen. Het probleem was dat de rietkragen 
te lijden hadden onder vraat door Grauwe Ganzen, maar de rietkragen worden nu 
beter beschermd en herstellen zich goed, ze groeien weer het diepe water in. Er 
waren in 2020 weer iets meer broedgevallen dan in 2019. Maar een ander, meer 
recent knelpunt is de matige reproductie van Grote Karekiet hier, dus de aantallen 
uitgevlogen jongen. Of de populatie zich echt kan herstellen is daarom nog de vraag. 

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek - De Kieftjg. 45, 2021 nr. 1 
Wisselvallig broedseizoen 2020 van roofvogels en uilen 
Qua aantallen uitgevlogen jongen van roofvogels en uilen laat 2020 in deze regio 
meer minnen dan plussen zien. Met Steenuil en Sperwer ging het beter dan in de 
voorgaande jaren, maar met Buizerd, Havik, Ransuil, Bruine Kiekendief en Kerkuil 
slechter. Dit is deels te wijten aan de overvloedige regenval in februari en maart, waar 
de veldmuizenstand sterk onder leed. De roofvogelwerkgroep heeft een eigen website, 
kiekenkaike.nl, kijk daar voor meer details. 
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Steenuil deed het in de Zaanstreek niet slecht 

VWG Midden-Kennemerland - De Winterkoning jg. 56, 2021 nr. 2 
Roofvogelinventarisatie 2020 
De roofvogelwerkgroep hier inventariseert jaarlijks het hele duingebied tussen Wijk 
aan Zee en Camperduin op broedgevallen. In 2020 werden de volgende aantallen 
territoria vastgesteld, met tussen haakjes het aantal aangetroffen nesten: Wespendief 
6 (4), Havik 20 (20), Sperwer 10 (7), Buizerd 54 (35), Torenvalk 17 (3), Boomvalk 8 (0). 
Het paartje Slechtvalk op het Tata Steel-terrein bracht dit jaar vier jongen groot, het 
paartje in de Laurentiustoren van Heemskerk twee jongen. 

VWG Alkmaar en omstreken - De Kleine Alkjg. 39, 2021 nr. 1 
Dwergganzen bij Petten 
Als gevolg van Scandinavische herintroductieprojecten zien we geleidelijk meer 
overwinterende Dwergganzen in Nederland. Jonge vogels worden opgevoed door 
Brandganzen en volgen deze naar de overwinteringsgebieden in Nederland. De 
Dwergganzen zijn dan overwegend in drie gebieden te vinden: bij Anjum in 
Friesland, in het Oude Land van Strijen en bij Petten. Bij Petten gaat het om de 
polders achter natuurreservaat De Putten (tussen Camperduin en Petten) en ze zijn 
daar meestal vanaf oktober tot in april in groepen van enkele tientallen vogels te 
zien. In de laatste twee winters was dit beperkt tot de periode van half december 
tot eind februari, met de grootste aantallen in de maand januari. In de winter 
van 2019/2020 zaten ze vooral in de Harger- en Pettemerpolder, in de winter van 
2020/2021 ook in Polder Q (dichter bij Petten). Door de polders lopen kronkelende 
weggetjes, het gebied is per auto in drie kwartier vanaf de ring AIO te bereiken, en 
per fiets vanaf station Alkmaar in een uur. 
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Twee Zilvermeeuwen, geringd op het Forteiland IJmuiden. Zeeburg, 2 mei 2021 

Toch geen 41 jaar oud ... 
In Alkmaar was een geringde Zilvermeeuw aangereden. De vogel leefde nog en werd 
door de dierenambulance opgehaald. De ring werd afgelezen en daaruit bleek dat de 
vogel erg oud was, wel 41 jaar, en geringd op Schouwen-Duiveland. Inmiddels had 
de vogel een spuitje gekregen omdat de verwondingen te zwaar waren voor een kans 
op herstel. Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam vond die leeftijd van 41 jaar zo 
bijzonder dat ze de vogel helemaal uit Alkmaar kwamen ophalen. In Rotterdam werd 
de ring nog eens opnieuw afgelezen, en wat bleek, bij de eerdere melding waren 
twee cijfers verwisseld. Ineens was de vogel niet meer zo bijzonder, want geringd in 
2017, op Texel. Maar de vogel had behalve een gewone ring ook nog een kleurring 
(F.BBH), en had daardoor in haar korte leven heel wat aandacht getrokken van de 
vogelaars. Eerst nog op Texel bij de zandsuppleties, maar al gauw in Alkmaar op de 
daken. Daar bleek ze enig contact te hebben met een man Zilvermeeuw die ook een 
kleurring droeg, dus nu zouden die twee hopelijk als paartje te volgen zijn. Maar dit 
mannetje gaf uiteindelijk de voorkeur aan een ongeringde Zilvermeeuw. Later legde 
ons vrouwtje het aan met een andere gekleurringde man Zilvermeeuw en hadden ze 
samen enkele broedsels. Ze is nog her en der tussen Texel en Alkmaar waargenomen 
maar kwam op 17 januari 2021 te dicht bij het verkeer. 

38 jaargang 59 nummer 2 juni 2021 



Ledenmutaties 

Nieuwe leden 
Mw. B.A.M. Corstjens, Amsterdam 
Mw. G.M.W. Francke, Amsterdam 
Mw. E. Vrolijk, Amsterdam 
Hr. C.J.A. Kusters, Amsterdam 
Mw. L. Hendrikse, Amsterdam 
Mw. T. van der Jagt, Amstelveen 
Mw. M.H.C.H. Veugelers, Amsterdam 
Mw. E.J. Hoeksema, Amsterdam 
Mw. M.H. Pel, Amsterdam 
Mw. I.E. Brandsma, Amsterdam 
Mw. C.M. Korse, Amsterdam 
Mw. M.M. Peskens, Amsterdam 
Mw. E.H. Velzing, Amsterdam 
Mw. L. Reuser, Amsterdam 
Mw. M.J.C. Selie, Amsterdam 

Colofon 

Mw. J.A. van der Pijl, Amsterdam 
Hr. J.J.W. Buis, Amsterdam 
Mw. A.A.M. van Lelijveld, Amsterdam 
Mw. B.G. Reijs, Amsterdam 
Mw. N. Evenhuis, Amsterdam 
Mw. W.H.J.M. Goossens, Amsterdam 
Hr. S. Ferwerda, Hilversum 
Mw. P.A. van Neerven, Amsterdam 
Hr. P.H. van de Pol, Amsterdam 
Mw. K. Postma, Amsterdam 

Uitgeschreven 

Mw. M.M.J. Bijpast, Amsterdam 
Hr. F. Levelt, Amsterdam 

Redactie: Roely Bos, 06-81141840, roelybos@gmail.com, Frank van Groen, fm.vangroen@ 
kpnmail.nl 
Vormgeving: Robert Heemskerk, 036-8801403, rob@robertheemskerk.nl 
Voorzitter: Marc Menon, 06-51595399, m.menon@online.nl 
Secretaris: Joke van der Boon, secretariaat@vogelsamsterdam.nl 
Penningmeester: Peter Kroon, penningmeester@vogelsamsterdam.nl 
Algemene bestuursleden: Teun van Dijk, 020-6141492, tr.vandijk@planet.nl, Luella van 
Turnhout, 06-55014000, luellavant@gmail.com, Piet van der Werf, info@pietvanderwerf.com 
Commissie Bescherming: Frank Warendorf, 020-6625018, warendorfl@zonnet.nl 
Commissie Veldwerk: Kolonievogels Et broedvogelinventarisaties: Frank van Groen, 
fm.vangroen@kpnmail.nl, MUS (Meetnet Urbane Soorten): ellen.de.bruin@hotmail.com 
Schaarse en bijzondere broedvogels: Teun van Dijk, tr.vandijk@planet.nl 
Coördinatie IJsvogels Jan Jongejans, jan.jongejans@tiscali.nl 
Watervogeltellingen 8: midwintertelling: Vacature Interim KeesJan van Bergeijk, 
penningmeester@vogelsamsterdam.nl 
Waarnemingensecretaris: Ellen de Bruin, ellen.de.bruin@hotmail.com 
Excursies : Mieke Kranstauber, miekekranstauber@hetnet.nl. 
Lezingen: Erik Klein Wolterink, e.kleinwolterink@planet.nl, 06-51109338 
Website: www.vogelsamsterdam.nl 
Ledenadministratie: Charlotte van Duijl, ledenadministratie@vogelsamsterdam.nl 
Lidmaatschap leden: €17,50 Stadpas: €15,- Huisgenootleden: €4,50, 
Betaling via NL 60 INGB 0005060400, t.n.v. Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam 
Postadres: Coronelstraat 36, 1063 ER Amsterdam 

Overname van artikelen: gaarne in overleg met de redactie 
Deadlines van De Gierzwaluw: 20 januari, 20 april, 20 juli, 20 oktober. 

jaargang 59 nummer 2 juni 2021 39 



~ Port Betaald C7 

Afzender: 
Vogelwerkgroep Amsterdam 
Coronelstraat 36 
1063 ER Amsterdam 


